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PREMIS BARCELONA 2020  

BASES ESPECÍFIQUES LÍNIA DE CULTURA – SUPORT A 
LA CREACIÓ ARTÍSTICA 
 
 
 

0. Preàmbul 
 

Des del març de 2020 la situació cultural de Barcelona ha patit un greu sotrac, pel que es fa 
imprescindible atendre creadors i creadores. Per aquest motiu, i recollint la proposta del 
Consell de la Cultura de la ciutat, l’Institut de Cultura de Barcelona ha procedit a una 
transformació dels Premis Ciutat de Barcelona en la seva edició 2020, per tal de reactivar un 
sector castigat fortament per la crisi sanitària i en lluita constant contra la precarietat.  
 
A més a més, s’entén que la crisi de la Covid-19 ha de ser un moment per repensar la 
manera de treballar en l’àmbit de la creació artística amb propostes que innovin la manera 
d’abordar-la. 
 
És per això que amb aquests premis es vol donar suport als processos de recerca i innovació 
artística, oferint recursos per poder crear sense la pressió de la immediatesa en els resultats 
obtinguts. 
 

1. Objecte i finalitat  
 

L’objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la convocatòria i atorgament dels 
Premis Barcelona 2020 en la línia de Cultura – suport a la creació artística. 
 
Els Premis Barcelona 2020 tenen per finalitat ajudar a pal·liar els efectes de la crisi sanitària 
experimentada durant el 2020 i promoure iniciatives que contribueixin a mantenir el 
dinamisme i lideratge cultural, educatiu i científic de Barcelona a través de la innovació en 
cadascun d'aquests àmbits.  
 
En concret, la finalitat d’aquesta línia és donar suport a la creació artística mitjançant una 
ajuda extraordinària destinada als camps de la literatura, les arts escèniques, les arts visuals, 
la música, l’audiovisual i les cultures populars, així com en projectes que reforcin la 
interacció entre aquests camps.  
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Els projectes premiats han de ser de nova creació, tenir un marcat caràcter innovador i 
manifestar la seva capacitat d’establir diàleg amb diverses disciplines artístiques. Així 
mateix, han de tenir presents les perspectives de gènere i interculturalitat. 
 
Per fer-ho efectiu es convoquen 155 premis destinats a la conceptualització, gestació i 
desenvolupament previ a la producció de projectes de creació artística en els camps 
esmentats.  
 

2. Modalitats 
 

Dins de la línia de Cultura – suport a la creació artística dels Premis Barcelona 2020, 
s’estableixen les modalitats següents: 
 

A_ Projectes d’arts escèniques  
B_ Projectes d’arts visuals  
C_ Projectes de creació musical 
D_ Projectes de creació audiovisual 
E_ Projectes de cultures populars 
F_ Projectes de creació literària i traducció 
G_ Projectes híbrids 

 
2.1. Modalitat A_ Projectes d’arts escèniques 
 
Aquesta modalitat té per objectiu premiar la creació d’un projecte artístic innovador en els 
àmbits del teatre, de la dansa, del circ, i altres expressions de les arts del moviment i arts de 
carrer. 
 
Les candidatures hauran de presentar una proposta que incorpori els requisits plantejats per 
a aquesta modalitat, detallant el plantejament artístic i creatiu del projecte.  
 
Les persones o entitats premiades realitzaran el seu projecte (conceptualització, gestació i 
desenvolupament previ a la producció) durant els mesos posteriors a l’atorgament del 
premi i abans de la data màxima establerta per a la seva justificació. Aquesta justificació 
consistirà en el lliurament d’una memòria detallada de l’activitat realitzada.  
 

2.1.1. Requisits dels projectes 
 

Els projectes presentats hauran de complir els següents requisits: 
 

- Ser projectes de nova creació.  
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- Ser projectes innovadors en l'àmbit del teatre, la dansa, el circ o altres expressions 
de les arts del moviment o arts de carrer.  

- Plantejar les fases creatives d’un projecte artístic (recerca, documentació, 
disseny...) fins a l’estadi previ a la seva producció. 

- Que la persona o l’entitat candidata: 
 Tingui la seva residència a la ciutat de Barcelona o a la seva Àrea 

Metropolitana, o bé 
 Estigui vinculada al teixit cultural de Barcelona o de la seva Àrea 

Metropolitana, o bé 
 Dissenyi un projecte l’objecte del qual tingui relació amb la ciutat de 

Barcelona o la seva Àrea Metropolitana.  
 

Les propostes d’elaboració de textos teatrals s’han de presentar a la modalitat F  (Projectes 
de creació literària i traducció). 
 

2.1.2. Documentació que cal presentar  
 

Al marge de la documentació que s’estableixi a la convocatòria caldrà adjuntar els 
documents següents: 
 

• Explicació de la proposta que inclogui (màxim 10 pàgines):  
 

- Títol del projecte. 
- Descripció del projecte. 
- Objectius generals i específics. 
- Metodologia de treball: fases i desenvolupament, altres agents culturals 

involucrats (si n’hi ha). 
- Calendari de treball. 

 
• Currículum de la persona física o resum de la trajectòria professional de la persona 

jurídica sol·licitant, o, en el cas d'agrupacions, de tots els seus membres. 
 

En cas que el jurat ho consideri necessari, i per tal d’avaluar correctament els projectes 
presentats, es podran demanar aclariments sobre la informació aportada per part de les 
persones o entitats candidates. 
 

2.1.3. Criteris de valoració 
 

La valoració dels projectes es farà d'acord amb els criteris següents. 
 
• Criteris generals (fins a 2,5 punts): 
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- Grau d'innovació del projecte  
- Consideració de les perspectives de gènere i interculturalitat en els continguts 

del projecte  
 

• Criteris específics (fins a 7,5 punts): 
 
- Interès artístic i cultural del projecte (singularitat de la proposta, qualitat 

artística, originalitat del plantejament, potencial de foment de nous públics...).  
- Grau de relació amb altres àrees artístiques.  
- Viabilitat del projecte (capacitat de dur-lo a terme, possibilitats 

d’implementació...).  
- Perspectives d’accés i circulació del resultat del projecte (Creative Commons, 

difusió pública...).  
- Relació de l’objecte del projecte amb la ciutat de Barcelona. 
- Currículum i trajectòria professional de la persona o entitat sol·licitant i/o dels 

membres del grup. 
 

La puntuació màxima que podrà atorgar-se als projectes presentats serà de 10 punts. 
 
Així mateix, en cap cas podran ser beneficiaris dels premis aquells projectes que hagin 
obtingut una puntuació inferior als 5 punts. 
 

2.1.4. Característiques, import dels premis i quantitat de premis previstos  
 
El jurat premiarà els projectes que tinguin major puntuació d’acord amb els criteris de 
valoració establerts.  
 
Els premis estaran dotats cadascun amb 6.000€. L'import dels premis estarà subjecte a les 
retencions i tributacions que estableixi la legislació fiscal vigent. 
 
Està prevista la concessió de 40 premis en aquesta modalitat. 
 

2.1.5. Forma de justificació  
 

Una vegada finalitzat el projecte, les persones o entitats beneficiàries hauran de justificar el 
premi rebut mitjançant una memòria explicativa que inclogui la descripció de les fases de 
treball efectuades, el calendari i la metodologia emprada, a més de l'explicació dels resultats 
obtinguts i de les perspectives de futur. 
 
La justificació s’haurà de presentar en la data màxima 31/12/2021. En cas de necessitat 
d’extensió d’aquest termini, s’aplicarà el que estableix el punt 5 de les bases generals.  
 



5 
 

2.2. Modalitat B_ Projectes d’arts visuals 
 
Aquesta modalitat té per objectiu premiar la creació d’un projecte artístic innovador en 
l'àmbit de les arts visuals en qualsevol dels seus llenguatges. Aquestes propostes poden 
conceptualitzar-se tant en format expositiu com en altres formats. 
 
Les candidatures hauran de presentar una proposta que incorpori els requisits plantejats per 
a aquesta modalitat, detallant el plantejament artístic i creatiu del projecte.  
 
Les persones o entitats premiades realitzaran el seu projecte (conceptualització, gestació i 
desenvolupament previ a la presentació pública) durant els mesos posteriors a l’atorgament 
del premi i abans de la data màxima establerta per a la seva justificació. Aquesta justificació 
consistirà en el lliurament d’una memòria detallada de l’activitat realitzada.  
 

2.2.1. Requisits dels projectes 
 

Els projectes presentats hauran de complir els següents requisits: 
 

- Ser projectes de nova creació. 
- Ser projectes innovadors en l'àmbit de les arts visuals (arts plàstiques, imatge, 

fotografia i altres expressions) en qualsevol dels seus llenguatges.  
- Plantejar les fases creatives d’un projecte artístic (recerca, documentació, 

disseny...) fins a l’estadi previ a la seva presentació pública. 
- Que la persona o l’entitat candidata: 
 Tingui la seva residència a la ciutat de Barcelona o a la seva Àrea 

Metropolitana, o bé 
 Estigui vinculada al teixit cultural de Barcelona o de la seva Àrea 

Metropolitana, o bé 
 Dissenyi un projecte l’objecte del qual tingui relació amb la ciutat de 

Barcelona o la seva Àrea Metropolitana.  
 

2.2.2. Documentació que cal presentar  
 
Al marge de la documentació que s’estableixi a la convocatòria caldrà adjuntar els 
documents següents: 
 

• Explicació de la proposta que inclogui (màxim 10 pàgines):  
 

- Títol del projecte. 
- Descripció del projecte. 
- Objectius generals i específics. 
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- Metodologia de treball: fases i desenvolupament, agents culturals involucrats (si 
n’hi ha). 

- Calendari de treball. 
 

 
• Currículum de la persona física o resum de la trajectòria professional de la persona 

jurídica sol·licitant, o, en el cas d'agrupacions, de tots els seus membres. 
 
En cas que el jurat ho consideri necessari, i per tal d’avaluar correctament els projectes 
presentats, es podran demanar aclariments sobre la informació aportada per part de les 
persones o entitats candidates. 
 

2.2.3. Criteris de valoració 
 

La valoració dels projectes es farà d'acord amb els criteris següents:  
 
• Criteris generals (fins a 2,5 punts): 

 
- Grau d'innovació del projecte  
- Consideració de les perspectives de gènere i interculturalitat en els continguts 

del projecte  
 

• Criteris específics (fins a 7,5 punts): 
 
- Interès artístic i cultural del projecte (singularitat de la proposta, qualitat 

artística, originalitat del plantejament, potencial de foment de nous públics...).  
- Grau de relació amb altres àrees artístiques.  
- Viabilitat del projecte (capacitat de dur-lo a terme, possibilitats 

d’implementació...).  
- Perspectives d’accés i circulació del resultat del projecte (Creative Commons, 

difusió pública...).  
- Relació de l’objecte del projecte amb la ciutat de Barcelona. 
- Currículum i trajectòria professional de la persona o entitat sol·licitant i/o dels 

membres del grup. 
 
La puntuació màxima que podrà atorgar-se als projectes presentats serà de 10   punts. 
 
Així mateix, en cap cas podran ser beneficiaris dels premis aquells projectes que hagin 
obtingut una puntuació inferior als 5 punts. 
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2.2.4. Característiques, import dels premis i quantitat de premis previstos  
 
El jurat premiarà els projectes que tinguin major puntuació d’acord amb els criteris de 
valoració establerts.  
 
Els premis estaran dotats cadascun amb 6.000€. L'import dels premis estarà subjecte a les 
retencions i tributacions que estableixi la legislació fiscal vigent. 
 
Està prevista la concessió de 30 premis en aquesta línia. 
 

2.2.5. Forma de justificació  
 
Una vegada finalitzat el projecte, les persones o entitats beneficiàries hauran de justificar el 
premi rebut mitjançant una memòria explicativa que inclogui la descripció de les fases de 
treball efectuades, el calendari i la metodologia emprada, a més de l'explicació dels resultats 
obtinguts i de les perspectives de futur. 
 
La justificació s’haurà de presentar en la data màxima 31/12/2021. En cas de necessitat 
d’extensió d’aquest termini, s’aplicarà el que estableix el punt 5 de les bases generals.  
 
 
2.3. Modalitat C_ Projectes de creació musical 
 
Aquesta modalitat té per objectiu premiar la creació d’un projecte artístic innovador en 
l'àmbit de la creació musical en qualsevol dels seus llenguatges.  
 
Les candidatures hauran de presentar una proposta que incorpori els requisits plantejats per 
a aquesta modalitat, detallant el plantejament artístic i creatiu del projecte.  
 
Les persones o entitats premiades realitzaran el seu projecte (conceptualització, gestació i 
desenvolupament previ a la presentació pública) durant els mesos posteriors a l’atorgament 
del premi i abans de la data màxima establerta per a la seva justificació. Aquesta justificació 
consistirà en el lliurament d’una memòria detallada de l’activitat realitzada.  
 

2.3.1. Requisits dels projectes 
 

Els projectes presentats hauran de complir els requisits següents: 
 

- Ser projectes de nova creació. 
- Ser projectes innovadors en l'àmbit de la música o de creació compositiva. 
- Plantejar les fases creatives d’un projecte artístic (recerca, documentació, 

disseny...) fins a l’estadi previ a la seva producció. 
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- Que la persona o l’entitat candidata: 
 Tingui la seva residència a la ciutat de Barcelona o a la seva Àrea 

Metropolitana, o bé 
 Estigui vinculada al teixit cultural de Barcelona o de la seva Àrea 

Metropolitana, o bé 
 Dissenyi un projecte l’objecte del qual tingui relació amb la ciutat de 

Barcelona o la seva Àrea Metropolitana.  
 

2.3.2. Documentació que cal presentar  
 
Al marge de la documentació que s’estableixi a la convocatòria caldrà adjuntar els 
documents següents: 
 

• Explicació de la proposta que inclogui (màxim 10 pàgines):  
 

- Títol del projecte. 
- Descripció del projecte. 
- Objectius generals i específics. 
- Metodologia de treball: fases i desenvolupament, agents culturals involucrats (si 

n’hi ha). 
- Calendari de treball. 

 
• Currículum de la persona física o resum de la trajectòria professional de la persona 

jurídica sol·licitant, o, en el cas d'agrupacions, de tots els seus membres. 
 
En cas que el jurat ho consideri necessari, i per tal d’avaluar correctament els projectes 
presentats, es podran demanar aclariments sobre la informació aportada per part de les 
persones o entitats candidates. 
 

2.3.3. Criteris de valoració 
 
La valoració dels projectes es farà d'acord amb els criteris següents:  
 

• Criteris generals (fins a 2,5 punts): 
 
- Grau d'innovació del projecte  
- Consideració de les perspectives de gènere i interculturalitat en els continguts 

del projecte  
 

• Criteris específics (fins a 7,5 punts): 
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- Interès artístic i cultural del projecte (singularitat de la proposta, qualitat 
artística, originalitat del plantejament, potencial de foment de nous públics...).  

- Grau de relació amb altres àrees artístiques.  
- Viabilitat del projecte (capacitat de dur-lo a terme, possibilitats 

d’implementació...).  
- Perspectives d’accés i circulació del resultat del projecte (Creative Commons, 

difusió pública...).  
- Relació de l’objecte del projecte amb la ciutat de Barcelona. 
- Currículum i trajectòria professional de la persona o entitat sol·licitant i/o dels 

membres del grup. 
 
La puntuació màxima que podrà atorgar-se als projectes presentats serà de 10 punts. 
 
Així mateix, en cap cas podran ser beneficiaris dels premis aquells projectes que hagin 
obtingut una puntuació inferior als 5 punts. 
 

2.3.4. Característiques, import dels premis i quantitat de premis previstos  
 

El jurat premiarà els projectes que tinguin major puntuació d’acord amb els criteris de 
valoració establerts.  
 
Els premis estaran dotats cadascun amb 6.000€. L'import dels premis estarà subjecte a les 
retencions i tributacions que estableixi la legislació fiscal vigent. 
 
Està prevista la concessió de 23 premis en aquesta línia. 
 

2.3.5. Forma de justificació  
 
Una vegada finalitzat el projecte, les persones o entitats beneficiàries hauran de justificar el 
premi  rebut mitjançant una memòria explicativa que inclogui la descripció de les fases de 
treball efectuades, el calendari i la metodologia emprada, a més de l'explicació dels resultats 
obtinguts i de les perspectives de futur. 
 
La justificació s’haurà de presentar en la data màxima 31/12/2021. En cas de necessitat 
d’extensió d’aquest termini, s’aplicarà el que estableix el punt 5 de les bases generals.  
 
 
2.4. Modalitat D_ Projectes de creació audiovisual 
 
Aquesta modalitat té per objectiu premiar la creació d’un projecte artístic innovador en 
l'àmbit de l’audiovisual. 
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Les candidatures hauran de presentar una proposta que incorpori els requisits plantejats per 
a aquesta modalitat, detallant el plantejament artístic i creatiu del projecte.  
 
Les persones o entitats premiades realitzaran el seu projecte (conceptualització, gestació i 
desenvolupament previ a la producció) durant els mesos posteriors a l’atorgament del 
premi i abans de la data màxima establerta per a la seva justificació. Aquesta justificació 
consistirà en el lliurament d’una memòria detallada de l’activitat realitzada.  

 
2.4.1. Requisits dels projectes 

 
Els projectes presentats hauran de complir els següents requisits: 

 
- Ser projectes de nova creació. 
- Ser projectes innovadors en l'àmbit en l'àmbit de creació audiovisual 

(curtmetratges, llargmetratges i videoart). 
- Plantejar les fases creatives d’un projecte artístic (recerca, documentació, 

disseny...) fins a l’estadi previ a la seva producció. 
- Que la persona o l’entitat candidata: 
 Tingui la seva residència a la ciutat de Barcelona o a la seva Àrea 

Metropolitana, o bé 
 Estigui vinculada al teixit cultural de Barcelona o de la seva Àrea 

Metropolitana, o bé 
 Dissenyi un projecte l’objecte del qual tingui relació amb la ciutat de 

Barcelona o la seva Àrea Metropolitana.  
 
Les propostes d’escriptura de guions cinematogràfics s’han de presentar a la modalitat F 
(Projectes de creació literària i traducció). 
 

2.4.2. Documentació que cal presentar  
 
Al marge de la documentació que s’estableixi a la convocatòria caldrà adjuntar els 
documents següents: 
 

• Explicació de la proposta que inclogui (màxim 10 pàgines):  
 

- Títol del projecte. 
- Descripció del projecte. 
- Objectius generals i específics. 
- Metodologia de treball: fases i desenvolupament, agents culturals involucrats (si 

n’hi ha). 
- Calendari de treball. 

 



11 
 

• Currículum de la persona física o resum de la trajectòria professional de la persona 
jurídica sol·licitant, o, en el cas d'agrupacions, de tots els seus membres. 

 
En cas que el jurat ho consideri necessari, i per tal d’avaluar correctament els projectes 
presentats, es podran demanar aclariments sobre la informació aportada per part de les 
persones o entitats candidates. 

 
2.4.3. Criteris de valoració 

 
La valoració dels projectes es farà d'acord amb els criteris següents:  
 

• Criteris generals (fins a 2,5 punts): 
 
- Grau d'innovació del projecte  
- Consideració de les perspectives de gènere i interculturalitat en els continguts 

del projecte  
 

• Criteris específics (fins a 7,5 punts): 
 
- Interès artístic i cultural del projecte (singularitat de la proposta, qualitat 

artística, originalitat del plantejament, potencial de foment de nous públics...).  
- Grau de relació amb altres àrees artístiques.  
- Viabilitat del projecte (capacitat de dur-lo a terme, possibilitats 

d’implementació...).  
- Perspectives d’accés i circulació del resultat del projecte (Creative Commons, 

difusió pública...).  
- Relació de l’objecte del projecte amb la ciutat de Barcelona. 
- Currículum i trajectòria professional de la persona o entitat sol·licitant i/o dels 

membres del grup. 
 

La puntuació màxima que podrà atorgar-se als projectes presentats serà de 10   punts. 
 
Així mateix, en cap cas podran ser beneficiaris dels premis aquells projectes que hagin 
obtingut una puntuació inferior als 5 punts. 
 

2.4.4. Característiques, import dels premis i quantitat de premis previstos  
 
El jurat premiarà els projectes que tinguin major puntuació d’acord amb els criteris de 
valoració establerts.  
 
Els premis estaran dotats cadascun amb 6.000€. L'import dels premis estarà subjecte a les 
retencions i tributacions que estableixi la legislació fiscal vigent. 
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Està prevista la concessió d’11 premis en aquesta línia. 
 

2.4.5. Forma de justificació  
 
Una vegada finalitzat el projecte, les persones o entitats beneficiàries hauran de justificar el 
premi rebut mitjançant una memòria explicativa que inclogui la descripció de les fases de 
treball efectuades, el calendari i la metodologia emprada, a més de l'explicació dels resultats 
obtinguts i de les perspectives de futur. 
 
La justificació s’haurà de presentar en la data màxima 31/12/2021. En cas de necessitat 
d’extensió d’aquest termini, s’aplicarà el que estableix el punt 5 de les bases generals.  
 
 
2.5. Modalitat E_ Projectes de cultures populars 
 
Aquesta modalitat té per objectiu premiar la creació d’un projecte artístic innovador en 
l'àmbit de de les cultures populars que conviuen a Barcelona o a la seva Àrea Metropolitana. 
Aquestes propostes han de promoure la difusió del patrimoni immaterial i generar 
interrelació entre els diversos àmbits de les cultures populars en el món associatiu.  
 
Les candidatures hauran de presentar una proposta que incorpori els requisits plantejats per 
a aquesta modalitat, detallant el plantejament artístic i creatiu del projecte.  
 
Les persones o entitats premiades realitzaran el seu projecte (conceptualització, gestació i 
desenvolupament previ a la presentació pública) durant els mesos posteriors a l’atorgament 
del premi i abans de la data màxima establerta per a la seva justificació. Aquesta justificació 
consistirà en el lliurament d’una memòria detallada de l’activitat realitzada.  
 

2.5.1. Requisits dels projectes 
 
Els projectes presentats hauran de complir els següents requisits: 
 

- Ser projectes de nova creació. 
- Ser projectes innovadors en l'àmbit de les cultures populars  que conviuen a 

Barcelona o a la seva Àrea Metropolitana. 
- Ser projectes que promoguin la difusió del patrimoni immaterial i generin 

interrelació entre els diversos àmbits de les cultures populars en el món 
associatiu. 

- Plantejar les fases creatives d’un projecte artístic (recerca, documentació, 
disseny...) fins a l’estadi previ a la seva producció. 
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- Que la persona o l’entitat candidata: 
 Tingui la seva residència a la ciutat de Barcelona o a la seva Àrea 

Metropolitana, o bé 
 Estigui vinculada al teixit cultural de Barcelona o de la seva Àrea 

Metropolitana, o bé 
 Dissenyi un projecte l’objecte del qual tingui relació amb la ciutat de 

Barcelona o la seva Àrea Metropolitana.  
 

2.5.2. Documentació que cal presentar  
 
Al marge de la documentació que s’estableixi a la convocatòria caldrà adjuntar els 
documents següents: 
 

• Explicació de la proposta que inclogui (màxim 10 pàgines):  
 

- Títol del projecte. 
- Descripció del projecte. 
- Objectius generals i específics. 
- Metodologia de treball: fases i desenvolupament, agents culturals involucrats (si 

n’hi ha). 
- Calendari de treball. 

 
• Currículum de la persona física o resum de la trajectòria professional de la persona 

jurídica sol·licitant, o, en el cas d'agrupacions, de tots els seus membres. 
 
En cas que el jurat ho consideri necessari, i per tal d’avaluar correctament els projectes 
presentats, es podran demanar aclariments sobre la informació aportada per part de les 
persones o entitats candidates. 
 

2.5.3. Criteris de valoració 
 
La valoració dels projectes es farà d'acord amb els criteris següents:  
 

• Criteris generals (fins a 2,5 punts): 
 
- Grau d'innovació del projecte  
- Consideració de les perspectives de gènere i interculturalitat en els continguts 

del projecte  
 

• Criteris específics (fins a 7,5 punts): 
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- Interès artístic i cultural del projecte (singularitat de la proposta, qualitat 
artística, originalitat del plantejament, potencial de foment de nous públics...).  

- Grau de relació amb altres àrees artístiques.  
- Viabilitat del projecte (capacitat de dur-lo a terme, possibilitats 

d’implementació...).  
- Perspectives d’accés i circulació del resultat del projecte (Creative Commons, 

difusió pública...).  
- Relació de l’objecte del projecte amb la ciutat de Barcelona. 
- Currículum i trajectòria professional de la persona o entitat sol·licitant i/o dels 

membres del grup. 
 
La puntuació màxima que podrà atorgar-se als projectes presentats serà de 10   punts. 
 
Així mateix, en cap cas podran ser beneficiaris dels premis aquells projectes que hagin 
obtingut una puntuació inferior als 5 punts. 
 

2.5.4. Característiques, import dels premis i quantitat de premis previstos  
 
El jurat premiarà els projectes que tinguin major puntuació d’acord amb els criteris de 
valoració establerts.  
 
Els premis estaran dotats cadascun amb 6.000€. L'import dels premis estarà subjecte a les 
retencions i tributacions que estableixi la legislació fiscal vigent. 
Està prevista la concessió d’11  premis en aquesta línia. 
 

2.5.5. Forma de justificació  
 
Una vegada finalitzat el projecte, les persones o entitats beneficiàries hauran de justificar el 
premi rebut mitjançant una memòria explicativa que inclogui la descripció de les fases de 
treball efectuades, el calendari i la metodologia emprada, a més de l'explicació dels resultats 
obtinguts i de les perspectives de futur. 
 
La justificació s’haurà de presentar en la data màxima 31/12/2021. En cas de necessitat 
d’extensió d’aquest termini, s’aplicarà el que estableix el punt 5 de les bases generals.  
 
 
2.6. Modalitat F_ Projectes de creació literària i traducció 
 
Aquesta modalitat té per objectiu premiar la creació d’un projecte artístic innovador en 
l'àmbit de la literatura, és a dir, en narrativa, poesia, assaig i escriptura de textos teatrals i 
guions audiovisuals. Aquestes obres han de ser creades en llengua catalana o castellana, així 
com poden ser traduïdes de qualsevol llengua al català o al castellà. 
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Les candidatures hauran de presentar una proposta que incorpori els requisits plantejats per 
a aquesta modalitat, detallant el plantejament artístic i creatiu del projecte.  
 
Les persones o entitats premiades realitzaran el seu projecte (conceptualització, gestació i 
desenvolupament previ a la publicació o producció) durant els mesos posteriors a 
l’atorgament del premi i abans de la data màxima establerta per a la seva justificació. 
Aquesta justificació consistirà en el lliurament d’una memòria detallada de l’activitat 
realitzada.  
 

2.6.1. Requisits dels projectes 
 
Els projectes presentats hauran de complir els següents requisits: 
 

- Ser projectes de nova creació. 
- Ser projectes innovadors en l'àmbit de la creació literària en llengua catalana o 

castellana o de traducció a una d’aquestes dues llengües. 
- Ser projectes de creació o traducció en narrativa, poesia, assaig, textos teatrals o 

guions cinematogràfics. 
- Plantejar les fases creatives d’un projecte artístic (recerca, documentació, 

disseny...) fins a l’estadi previ a la seva producció. 
- Que la persona o l’entitat candidata: 
 Tingui la seva residència a la ciutat de Barcelona o a la seva Àrea 

Metropolitana, o bé 
 Estigui vinculada al teixit cultural de Barcelona o de la seva Àrea 

Metropolitana, o bé 
 Dissenyi un projecte l’objecte del qual tingui relació amb la ciutat de 

Barcelona o la seva Àrea Metropolitana.  
 

2.6.2. Documentació que cal presentar  
 
Al marge de la documentació que s’estableixi a la convocatòria caldrà adjuntar els 
documents següents: 
 

• Explicació de la proposta que inclogui (màxim 10 pàgines):  
 

- Títol del projecte. 
- Descripció del projecte. 
- Objectius generals i específics. 
- Metodologia de treball: fases i desenvolupament, agents culturals involucrats (si 

n’hi ha). 
- Calendari de treball. 
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• Currículum de la persona física o resum de la trajectòria professional de la persona 

jurídica sol·licitant, o, en el cas d'agrupacions, de tots els seus membres. 
 
En cas que el jurat ho consideri necessari, i per tal d’avaluar correctament els projectes 
presentats, es podran demanar aclariments sobre la informació aportada per part de les 
persones o entitats candidates. 
 

2.6.3. Criteris de valoració 
 
La valoració dels projectes es farà d'acord amb els criteris següents:  
 

• Criteris generals (fins a 2,5 punts): 
 
- Grau d'innovació del projecte  
- Consideració de les perspectives de gènere i interculturalitat en els continguts 

del projecte  
 

• Criteris específics (fins a 7,5 punts): 
 
- Interès artístic i cultural del projecte (singularitat de la proposta, qualitat 

artística, originalitat del plantejament, potencial de foment de nous públics...).  
- Grau de relació amb altres àrees artístiques.  
- Viabilitat del projecte (capacitat de dur-lo a terme, possibilitats 

d’implementació...).  
- Perspectives d’accés i circulació del resultat del projecte (Creative Commons, 

difusió pública...).  
- Relació de l’objecte del projecte amb la ciutat de Barcelona. 
- Currículum i trajectòria professional de la persona o entitat sol·licitant i/o dels 

membres del grup. 
 
La puntuació màxima que podrà atorgar-se als projectes presentats serà de 10 punts. 
 
Així mateix, en cap cas podran ser beneficiaris dels premis aquells projectes que hagin 
obtingut una puntuació inferior als 5 punts. 
 

2.6.4. Característiques, import dels premis i quantitat de premis previstos  
 
El jurat premiarà els projectes que tinguin major puntuació d’acord amb els criteris de 
valoració establerts.  
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Els premis estaran dotats cadascun amb 6.000€. L'import dels premis estarà subjecte a les 
retencions i tributacions que estableixi la legislació fiscal vigent. 
 
Està prevista la concessió de 30 premis en aquesta línia. 
 

2.6.5. Forma de justificació  
 
Una vegada finalitzat el projecte, les persones o entitats beneficiàries hauran de justificar el 
premi  rebut mitjançant una memòria explicativa que inclogui la descripció de les fases de 
treball efectuades, el calendari i la metodologia emprada, a més de l'explicació dels resultats 
obtinguts i de les perspectives de futur. 
 
La justificació s’haurà de presentar en la data màxima 31/12/2021. En cas de necessitat 
d’extensió d’aquest termini, s’aplicarà el que estableix el punt 5 de les bases generals.  
 
 
2.7. Modalitat G_ Projectes híbrids 
 
Aquesta modalitat té per objectiu premiar la creació d’un projecte artístic innovador que, 
per la seva naturalesa interdisciplinar, no encaixi del tot en cap de les altres modalitats 
específiques d’aquesta convocatòria. Aquestes propostes han de tenir, per tant, un marcat 
caràcter d’hibridació entre tècniques i llenguatges artístics de tot tipus.  
 
Les candidatures hauran de presentar una proposta que incorpori els requisits plantejats per 
a aquesta modalitat, detallant el plantejament artístic i creatiu del projecte.  
 
Les persones o entitats premiades realitzaran el seu projecte (conceptualització, gestació i 
desenvolupament previ a la producció) durant els mesos posteriors a l’atorgament del 
premi i abans de la data màxima establerta per a la seva justificació. Aquesta justificació 
consistirà en el lliurament d’una memòria detallada de l’activitat realitzada.  
 

2.7.1. Requisits dels projectes 
 
Els projectes presentats hauran de complir els requisits següents: 
 

- Ser projectes de nova creació. 
- Ser projectes innovadors que tinguin en la interdisciplinarietat i la hibridació de 

llenguatges i formats artístics un dels seus trets essencials. 
- Plantejar les fases creatives d’un projecte artístic (recerca, documentació, 

disseny...) fins a l’estadi previ a la seva producció. 
- Que la persona o l’entitat candidata: 
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 Tingui la seva residència a la ciutat de Barcelona o a la seva Àrea 
Metropolitana, o bé 

 Estigui vinculada al teixit cultural de Barcelona o de la seva Àrea 
Metropolitana, o bé 

 Dissenyi un projecte l’objecte del qual tingui relació amb la ciutat de 
Barcelona o la seva Àrea Metropolitana.  

 
2.7.2. Documentació que cal presentar  

 
Al marge de la documentació que s’estableixi a la convocatòria caldrà adjuntar els 
documents següents: 
 

• Explicació de la proposta que inclogui (màxim 10 pàgines):  
 

- Títol del projecte. 
- Descripció del projecte i justificació de la candidatura en aquesta modalitat. 
- Objectius generals i específics. 
- Metodologia de treball: fases i desenvolupament, agents culturals involucrats (si 

n’hi ha). 
- Calendari de treball. 

 
• Currículum de la persona física o resum de la trajectòria professional de la persona 

jurídica sol·licitant, o, en el cas d'agrupacions, de tots els seus membres. 
 
En cas que el jurat ho consideri necessari, i per tal d’avaluar correctament els projectes 
presentats, es podran demanar aclariments sobre la informació aportada per part de les 
persones o entitats candidates. 
 

2.7.3. Criteris de valoració 
 
La valoració dels projectes es farà d'acord amb els criteris següents:  
 

• Criteris generals (fins a 2,5 punts): 
 

- Grau d'innovació del projecte. 
- Consideració de les perspectives de gènere i interculturalitat en els continguts 

del projecte.  
 

• Criteris específics (fins a 7,5 punts): 
 

- Interès artístic i cultural del projecte (singularitat de la proposta, qualitat 
artística, originalitat del plantejament, potencial de foment de nous públics...). 
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- Grau de relació i equilibri amb altres àrees artístiques. 
- Viabilitat del projecte (capacitat de dur-lo a terme, possibilitats 

d’implementació...). 
- Perspectives d’accés i circulació del resultat del projecte (Creative Commons, 

difusió pública...). 
- Relació de l’objecte del projecte amb la ciutat de Barcelona. 
- Currículum i trajectòria professional de la persona o entitat sol·licitant i/o dels 

membres del grup. 
 
La puntuació màxima que podrà atorgar-se als projectes presentats serà de 10   punts. 
 
Així mateix, en cap cas podran ser beneficiaris dels premis aquells projectes que hagin 
obtingut una puntuació inferior als 5 punts. 
 

2.7.4. Característiques, import dels premis i quantitat de premis previstos  
 
El jurat premiarà els projectes que tinguin major puntuació d’acord amb els criteris de 
valoració establerts.  
 
Els premis estaran dotats cadascun amb 6000€. L'import dels premis estarà subjecte a les 
retencions i tributacions que estableixi la legislació fiscal vigent. 
 
Està prevista la concessió de 10 premis en aquesta línia. 
 

2.7.5. Forma de justificació  
 
Una vegada finalitzat el projecte, les persones o entitats beneficiàries hauran de justificar el 
premi rebut mitjançant una memòria explicativa que inclogui la descripció de les fases de 
treball efectuades, el calendari i la metodologia emprada, a més de l'explicació dels resultats 
obtinguts i de les perspectives de futur. 
 
La justificació s’haurà de presentar en la data màxima 31/12/2021. En cas de necessitat 
d’extensió d’aquest termini, s’aplicarà el que estableix el punt 5 de les bases generals.  


